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Národních hrdinů 891, 190 12 Praha 9, IČO: 26611457 

e-mail: info@greentour.cz, mobil: +420 731 125 120, www.cgk.cz, www.greentour.cz 

ČGK GREENTOUR 2015 
11. turnaj –ZBRASLAV 

28.6. (neděle) 
 

Milí golfoví přátelé a fanoušci GREENTOUR! 
 
Golfová tourČGK GREENTOUR 2015z vás udělá mistry! Nevěříte? Minimálně na 
ty chvíle, které strávíte, jako Andrej Halada říká na „mistrovském hřišti“. Ano, 
GREENTOUR zavítá na pražské hřiště Zbraslav.  Pražáci budou nadšení, 
mimopražství určitě príjmeně překvapení prostředím, nelehkým designem a 
určitě všichni přezkoušení ze svého mistrovství především na rozsáhlým a 
členitých greenech, kterými je toto hřiště pověstné. Ti, kteří jej neznají, určitě 
mile potěší „warm up“ area při příchodu na první jamku. Určitě ji mnozí budou 
potřebovat, aby se iluze o dobrých číslech nerozplynuly hodně brzy. Přejeme 
hodně štěstí a veselou mysl. 
A jak jinak motivovat víc, než doporučením Andreje Halady: 
 
Mistrovské hřiště s výborným designem na okraji Prahy, tedy pro každého 
hráče z hlavního města doslova lahůdka. Areál je na rovině, ale povrch byl 
velmi modelován, proto se nehraje vždy z ideální pozice. Hodně bunkrů, ale 
relativně široké fairwaye. Je nutné tu zvládat všechny aspekty hry, bez 
dlouhých drivů a dobrých ran středními železy (hlavně na tříparech) nelze 
dosáhnout většího počtu parů. Jedna důležitá psychologická rada: 
přistupujte k hřišti jako k maximálně obtížnému, počítejte s horším 
výsledkem. Budete pak možná překvapeni, že zahrajete dobře. Sledujte také 
fairwaiye, hrajte středem a nikoli riskantními místy, kde je to kratší. Kdo ale 
hřiště dobře zná, ten také odhalí, že někde je možné si dlouhou odvážnou 
ranou výrazně pomoci, především při hře přes vodu. Risk je tu prostě zisk – 
ale jen když si věříte a vaše rány mají potřebnou kvalitu. Je tu hodně 
designérských chytáků. Speciální kapitolou jsou greeny, dramaticky 
modelované, rozsáhlé, rychlé a vyžadující velkou představivost směru i dobrý 
odhad pro délku. A počítejte i s únavou, hřiště je dlouhé a také přechody 
nejsou krátké. Doplňujte energii, pijte. 

 

Naplánujte si svou hru dopředu! 

Využijte jedinečných virtuálních mapek GOLFee 

a připravte si strategii na pokoření hřiště. 

Klikněte ZDE. 

 
 
Par: 72 
Délka: černá 6556m; bílá 6161m; žlutá 5766m; modrá 5306m; červená 4938m 

http://www.golfee.cz/kde-hrat/golfove-resorty/27-prague-city-golf/57-18-jamek/
http://www.golfee.cz/kde-hrat/golfove-resorty/27-prague-city-golf/57-18-jamek/
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Detaily k turnaji 
 
Start:postupný v  9:00,startovní listina bude na www.cgf.cz den před turnajem v 
17:00 nebo v den turnaje před jeho zahájením) 
 
Stravování: svačina do bagu – výdej při registraci a oběd po turnaji -výdej jí́del 
po turnaji na základě stravenky obdržené při registraci.  
 
Vložené soutěže:longest drive (muži a ženy zvlášť, nearest to the pin (muži a 
ženy zvlášť). 
 
Poplatky:1000Kč/os., zahrnuje hrací fee na 18 jamek, stravování, ceny, 
startovné a zpracování́ výsledku . Členové ČGK v denním limitu hracích míst a 
členové místního klubu s urazeným hracím fee v rámci svého členství hradí 
pouze startovné ve výs i400 Kč/os. 
 
Odpaliště: muži - ŽLUTÁ, ženy - ČERVENÁ, děti do 12 let - ČERVENÁ 
HCP kategorie: budou 3, taktéž ceny za 1. – 3. místo v každé kategorii a poháry 
pro vítěze 
 
Ceny, resp. o co budeme hrát: Čeká na vás mnoho cen i dárků od partnerů tour 
(Č eský golfový klub , Golf-vozik.cz, Golfprofi.cz,GolfPlan.cz, a mnoho dalších), 
oceníme 1. - 3. místo v každé HČP kategorii, Longest drive a Nearest to Pin - muži 
i ženy zvlášť. 
 
Harmonogram dne:registrace 8:00 – 8:45, 9:00 – postupný start - vyhlášení 
výsledku  v klubovne  cca v 16:30 
 
Složení flightů: Víte-li již dnes , s kým chcete hrát v jednom flightu , ozvěte se, 
prosíme, na 731 125 120 nebo info@greentour.cz. 
 
Rozhodčí: Na turnaji vám bude radit některý z našich kouzelných rozhodčích. 
 
Celoroční žebříček: Do celkového pořadí se započítává 12 nejleps í́ch výsledku  z 
odehraných turnajů. Předání cen za 1. - 5. místo v celoročním žebříčku (kategorie 
HCP 0 - 36 a HCP 37 – 54). Tento turnaj je za dvojnásobný počet bodů 
 
Další detaily: najdete na www.greentour.cz (propozice, termíny, atd.) nebo v 
podmínkách daného turnaje na www.cgf.cz nebo nás, prosíme, kontaktujte  
 
Zařízení pro měření vzdálenosti jsou povolena, e-cart nikoliv. 
S pozdravem a pr ání́m krásných nejen golfových a slunec ných dní́ a  těšíme se 
s  Vámi na viděnou ! 
 
Váš team ČGK GT 2015 
Tel.: 731 125 120 
e-mail: info@greentour.cz, info@cgk.cz, web: www.greentour.cz 
 
 

mailto:info@greentour.cz


POŘADATEL: Č eský golfový klub, 
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